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Hoofdstuk 1  

 

Mijn zusje en ik hebben het altijd goed met elkaar kunnen vinden. De twee uur durende treinrit, die 

ik al sinds mijn zeventiende tweemaal per jaar afleg, vliegt dan ook voorbij. We zijn onderweg naar 

Zeeland om daar met opa en oma kerst te vieren. Het tafeltje tussen ons in staat vol met snacks. Een 

chai tea latte en een frappuccino karamel met twee dikke plakken citroencake van de Starbucks, een 

bus Pringles en drie blikjes Red Bull. Normaal gesproken kopen we gezondere dingen, maar het is 

inmiddels traditie om voor de reis naar opa en oma een zondig momentje in te lassen. Af en toe pakt 

Chloë de Pringles en biedt mij ook wat aan.  

‘Hee Liv,’ zegt ze, ‘we zijn er bijna, dus gooi jij die blikjes Red Bull nog even in je tas?’  

De trein nadert station Goes en we bergen snel alle halflege verpakkingen op.  

‘We krijgen nog eens obesitas,’ zeg ik, terwijl we het trapje aflopen en wachten tot de trein volledig 

stilstaat.  

Chloë maakt een knorgeluid als we uitstappen en giechelend als een stel pubers lopen we het station 

uit richting de parkeerplaats. Daar staat oma ons al op te wachten. De foute kersttrui met een ijsbeer 

erop, die ze speciaal voor ons uit de kast heeft getrokken, past helemaal bij hoe ze is. Ik omhels mijn 

oma en neem naast haar plaats in de auto. Chloë hangt vanaf de achterbank een beetje over onze 

stoelen en begint te vertellen over een man die bij ons in de trein zat en ontzettend op oom Henk 

leek. Ik doe het portier dicht en klik mijn gordel vast. Ik kijk oma aan om iets te vragen, maar haar 

grote blauwe ogen kijken me vreemd aan. Het portier aan haar kant staat nog open en ze maakt 

geen aanstalten om de auto te starten. Ze zegt niks en ik zie tranen in haar ogen opwellen.  

‘Oma, wat is er?!’  

Allerlei gedachten schieten door mijn hoofd. Is er iets met opa? Zijn gezondheid liet de laatste tijd te 

wensen over. Of is er misschien iets met Pieter aan de hand? Dat zou ik namelijk nooit direct van 

hem horen, ook al ben ik zijn dochter. Mijn oma blijft onbeweeglijk zitten en maakt wat gekke 

geluidjes. Vervolgens brabbelt ze een aantal zinnen waarvan de woorden maar half kloppen.  

‘Ik kan... ik kan niet kwaken...’  

Kwaken? Ik geloof dat ze bedoelt dat ze niet kan praten, dit kan niet goed zijn. Mijn hart zit in mijn 

keel. Desondanks probeer ik rustig te blijven en vraag mijn oma of ze pijn heeft aan haar arm, maar 

ze schudt van nee. Ik moet helder blijven nadenken. Oma kan geen normale zinnen meer vormen en 

ik weet dat dit kan betekenen dat ze een beroerte heeft, of iets in die richting. Af en toe weet ze de 

woorden weer te vinden.  

‘Nou, dat was raar!’  

Dat is wel echt het understatement van het jaar. Ze kijkt ons met een scheve glimlach aan en start de 

motor van de auto. Dit meent ze toch niet serieus? Wie weet wat er kan gebeuren. Ik voel de druk op 

mijn borst van de radeloosheid. 

‘Oma, je kunt nu niet rijden, je moet naar het ziekenhuis.’  

‘Ik breng jullie gewoon eerst thuis, we zijn er zo,’ zegt ze zelfverzekerd.  

Eigenwijs als ze is, rijdt ze de parkeerplaats af en vertelt over de gourmetschotel die ze in huis heeft 

gehaald. Had ik maar een rijbewijs, dan kon ik het stuur overnemen. Als ze weer rare woorden 

uitkraamt en oom Henk ‘boom wenk’ noemt, maakt ze er een grapje van. We gaan er maar in mee, 

ze wil ons niet ongerust maken en wij willen geen onnodig drama creëren. De autorit lijkt echter 

langer te duren dan de treinrit. Wonder boven wonder lopen we een kwartier later het vertrouwde 

huis aan de Zeelandstraat binnen en we begroeten opa. Als ik me losmaak uit zijn omhelzing kijk ik 

hem indringend aan. 

‘Opa, er is iets met oma aan de hand en oom Henk moet haar nú naar het ziekenhuis brengen.’  
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Hoofdstuk 2 

 

Twee uur later zitten Chloë en ik samen op de bruine, leren bank met het schapenkleedje. Ons vaste 

plekje. De kerstboom staat mooi opgetuigd naast de hoge, houten servieskast. Het vertrouwde 

kerststalletje prijkt in de vensterbank. Voor ons op tafel ligt een schaal met bonbons en speculaasjes 

in de vorm van rendieren. Mijn opa zit diep weggezonken in zijn fauteuil, terwijl het elektrische 

haardje zijn koude, in pantoffels gestoken voeten verwarmt. Hij nipt van zijn kopje thee. Zijn snor lijkt 

te groot voor zijn ingevallen gezicht, jaren van overmatig alcoholgebruik hebben hem getekend. Toen 

daar afgelopen jaar nog een tumor in zijn dikke darm bovenop kwam, leek het met hem te zijn 

gedaan. Toch zit hij hier gelukkig nog steeds met sprankelende ogen tegenover ons. Hij is blij ons te 

zien en dat wekt een licht schuldgevoel bij me op. We kletsen wat over het afgelopen jaar. Over mijn 

afstudeerstage en Chloë’s vriend. Opa doet erg zijn best om ons te vermaken en af te leiden van de 

lastige situatie.  

‘Kijk eens wat er voor jullie onder de kerstboom ligt.’  

Chloë en ik wisselen een korte blik.  

‘Laten we daar maar even mee wachten tot we meer weten over oma.’  

Even is het stil, maar dan hoor ik de voordeur openen. Als oom Henk met zijn grote lijf door de deur 

komt stampen, kijken we hem alle drie vragend aan. Ik ruik een zweem van de geur van alcohol en 

zware shag die om hem heen hangt. 

‘Oma heeft een hersenbloeding gehad,’ zegt hij, ‘en ik moet kleren voor haar meenemen.’ 

Hij kijkt mijn opa aan.  

‘Weet jij wat ik moet pakken?’  

Ik ben bang dat hij ons niet veel meer zal vertellen. Mijn oom kan deze situatie niet zo goed aan. Hij 

heeft een aantal mentale stoornissen en zware medicijnen, waardoor hij heel afgevlakt reageert. 

Mijn opa zegt niets, maar staat op om oom Henk te helpen. Ik staar naar het kopje thee tussen mijn 

handen.  

 

Op het gourmetstel staan drie gevulde pannetjes. De tafel is netjes gedekt, maar er missen een 

aantal sausjes. Opa weet niet waar oma die heeft opgeborgen. Dat niemand eraan heeft gedacht de 

deur op een kier te zetten en dat de kamer inmiddels blauw staat van de rook is nog een teken van 

haar afwezigheid. Onder het gesis en geknisper van de gevulde pannetjes hoor ik de radio zachtjes de 

bekende kerstliedjes spelen. 

Oom Henk zit naast me en ademt met horten en stoten, terwijl hij zijn eten naar binnen stouwt. Het 

klinkt alsof hij elk moment in een stuk vlees kan stikken. Ik probeer het niet te horen en focus me op 

de uitjes en champignons die in mijn pannetje liggen te sudderen. Het voelt naar om kerst te vieren 

zonder mijn oma. Terwijl ik nog een hamburger in het pannetje leg, denk ik aan hoe zij erbij moet 

liggen. Alleen, met haar kersttrui aan in het ziekenhuis. Ik voel me schuldig, ondanks dat ik er niks 

aan kan doen. Aan Chloë is ook duidelijk te zien dat het haar niet lekker zit, ze lacht minder uitbundig 

dan normaal. We willen het liefst nu naar oma, maar we kunnen opa niet alleen achterlaten. Hij is 

slecht ter been en heeft rijangst. Mijn oom kan het vanwege zijn ziekte niet aan nog eens heen en 

weer te rijden dus we besluiten te wachten tot morgenochtend. De arts heeft vlak voor het eten 

gebeld en mijn oma’s situatie is gelukkig stabiel. We proberen er maar het beste van te maken en in 

ieder geval mijn opa nog een beetje op te vrolijken. 
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Hoofdstuk 3 

 

De volgende ochtend stappen we vroeg in de donkergroene Ford van oom Henk. Ik neem plaats op 

de achterbank, recht achter zijn vettige, grijze staartje dat onder de hoofdsteun uitsteekt. Als hij de 

straat uitrijdt, zwaaien we mijn opa nog even na. Zodra we de hoek om zijn, verdwijnt de glimlach 

van mijn gezicht. Hoe gaan we oma straks aantreffen? Chloë plukt wat aan haar zwarte spijkerbroek 

en probeert oom Henk af te leiden door hem naar zijn kat te vragen. Hij heeft vanwege zijn 

beperkingen nooit een relatie aangekund en woont alleen in zijn flatje. Kat Loesje is zijn grote liefde. 

Hij koopt vaak nieuwe speeltjes voor haar en raakt nooit over haar uitgepraat. In de 

achteruitkijkspiegel zie ik zijn grijsblauwe ogen meteen oplichten. Ondanks zijn ongetemde unibrow 

krijgt hij een zachte uitdrukking op zijn gezicht wanneer hij over Loesje praat. 

‘Ze is heel dik geworden. Ze had laatst ook stiekem de bak snoepjes leeggegeten die ik op het 

aanrecht had laten staan. En ze vindt het leuk om aan mijn oren te likken.’  

Chloë en ik gniffelen erom. Ik ben blij dat we altijd alles samen meemaken. Zonder Chloë zou ik me 

ook minder op mijn gemak voelen in de auto bij oom Henk. Ik kan hem niet zo goed inschatten. Niet 

op een gevaarlijke manier, maar ik voel lastig aan wat hij wel en niet begrijpt. We zijn nooit close met 

hem geweest. Hij is altijd aardig, maar door de verhalen die mijn moeder over hem verteld heeft, 

weet ik nooit zo goed hoe ik me tegenover hem moet opstellen. Zo vertelde ze dat hij in zijn 

tienerjaren een periode overtuigd was dat hij God was en kon vliegen. Totdat hij een keer van de 

schuur sprong en op de grond knalde. Ook overviel hij ooit een juwelier, door met een auto de zaak 

in te rijden. Het waren altijd ondoordachte, impulsieve acties. Zo heeft hij eens een setje kleding 

gestolen in een zaakje in het dorp. Toen werd mijn oma gebeld, omdat hij zijn oude kleding en zijn 

portemonnee in het pashokje had achtergelaten. Hij bleek een bipolaire stoornis, schizofrenie en nog 

een aantal geestesziektes te hebben. Mijn moeder heeft hem weleens in een isoleercel moeten 

opzoeken, toen ze nog met Pieter samen was. Ik kijk naar Chloë die uit het autoraampje tuurt.  

‘Straks is Pieter er ook ineens,’ zeg ik tegen haar.  

‘Nou alsjeblieft niet,’ zegt ze zonder zich van het raam af te wenden.  

Opa had hem gisteravond wel op de hoogte gebracht, maar hij had gezegd dat hij niet kon komen, 

omdat hij vandaag met zijn vriendin Chen voor een weekendje naar Londen zou vertrekken.  

Daarnaast hebben we het ziekenhuis gebeld of we buiten de bezoekuren mochten komen, dus het 

zou raar zijn als we hem tegen het lijf lopen. Ik speel wat met mijn haar en staar naar de weg. Het 

Zeeuwse landschap raast voorbij. De hoge dijken met dansend, verdord gras en de fietsers die zich 

met een gebogen rug door de koude, zilte wind naar de overkant proberen te manoeuvreren. Ik zou 

er uren naar kunnen kijken, maar we zijn bijna bij het ziekenhuis. De hoge lantaarns en de 

doornstruiken langs de weg herken ik nog van het vorige bezoek, toen mijn opa net geopereerd was. 

‘Jullie moeten me wel helpen met de parkeerkaart, want ik weet nooit zo goed hoe dat werkt,’ zegt 

oom Henk met een frons op zijn gezicht. Chloë stelt hem meteen gerust. 

‘Oh, dat komt wel goed hoor, wij weten hoe het moet.’  

We hoeven niet lang te zoeken naar een plekje. Als we de parkeerplaats oprijden, is er meteen aan 

de linkerkant een parkeerplek vrij. Terwijl mijn oom vaart mindert om goed te kunnen inparkeren, 

bekijk ik de zwarte, glimmende Audi naast onze parkeerplek. Er staat een kale man naast, die de deur 

van de bestuurderskant openhoudt en driftig handgebaren maakt naar iemand op de achterbank.  

‘Waar zou die man zo boos over zijn?’ vraag ik me hardop af.  

Ineens slaat mijn hart een slag over. Ik herken de lange rechte neus die ik zelf ook heb.  

‘Dat is Pieter,’ zeg ik nog vol ongeloof als mijn oom naast hem parkeert.  

Chloë kijkt me met een gek gezicht aan, maar mijn blik zegt haar al snel dat het geen grap is. Ik klik 

mijn riem los en erger me aan de adrenaline die direct door mijn lijf stroomt en me het gevoel geeft 
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niet in controle te zijn over de situatie. Een vreemde mix van verdriet, opwinding en nieuwsgierigheid 

overvalt me. We stappen de auto uit en oom Henk loopt meteen met zware passen naar Pieter toe.  

‘Dat is toevallig!’  

Naast Pieter zie ik de tengere gestalte van Chen. Het dunne, getoupeerde zwarte haar herken ik uit 

duizenden. Het zure mondje, de leren handschoentjes en de dure, kleurloze merkkleding die ze over 

haar uitstekende botten heeft gedrapeerd, geven haar een ijzige uitstraling. De persoon waar Pieter 

zo driftig naar aan het gebaren was, is inmiddels ook uitgestapt. Het is de zoon van Chen, Dimitri, die 

sinds kort weer bij hen woont. De laatste keer dat ik hem zag, was hij zes. Nu is hij een puber met 

stoppels op zijn kaaklijn en een pet die zijn ogen verbergt. Vertwijfeld lopen Chloë en ik ook richting 

het groepje vervreemde bekenden. Het voelt alsof ik een gebied binnenloop dat ik niet mag 

betreden. 

  



6 
 

Hoofdstuk 4 

 

Veel te lang staar ik naar het gezicht van Pieter, mijn vader. Op een goed stel rimpels en nog grotere 

wallen na, is hij in al die jaren weinig veranderd. Hij draagt een grijze, wollen trui met witte 

sneeuwvlokjes erop en een verwassen, ruime jeans opgehouden met een zwarte, leren riem. Een 

klein buikje had hij altijd al. Chen verplichtte hem vroeger naar de sportschool te gaan. Dan durfde hij 

niet tegen haar in te gaan, maar ze wist niet dat hij daar alleen maar in de sauna zat.  

‘Hallo,’ zegt hij met een grote lach op zijn gezicht die zijn gele tanden ontbloot.  

Hij lijkt oprecht blij me te zien en dat verwart me. Het contrast met het boze apengezicht van zijn 

vriendin Chen achter hem kon niet groter zijn. Pieter richt zich tot mij.  

‘Hoe gaat het met jullie?’  

‘Goed hoor,’ zeggen Chloë en ik in koor, zonder een blik met elkaar te wisselen. 

‘Met oma wat minder,’ zeg ik met een scheve glimlach.  

Ik weet niet zo goed hoe ik hem aan moet kijken. We lopen richting de ingang van het ziekenhuis. Ik 

voel me vreemd. Het maakt me blij hem te zien en dat verwijt ik mezelf. Pieter loopt naast mij en 

mijn zusje het ziekenhuis in. Chen dribbelt met Dimitri achter ons aan. Het voelt alsof hij ons boven 

haar verkiest, iets wat hij vroeger nooit deed en wat ironisch gezien de reden is dat we elkaar niet 

meer spreken. Hij vraagt Chloë naar haar opleiding en er komt nog net geen stoom uit Chens oren.  

‘Pietah!’ krijst ze ineens. 

Als een mak lammetje loopt hij middenin het gesprek naar haar toe.  

‘Gimme the carkeys!’  

Ze kan het niet aan. Ze kan het niet verdragen met ons in eenzelfde ruimte te zijn. Al helemaal niet 

nu ze ziet dat hij stiekem toenadering zoekt. Haar grootste nachtmerrie. Ze heeft hem, en dan met 

name zijn geld, eindelijk in haar zak. De alimentatie was het laatste dat ons verbond en dat is sinds 

Chloë afgelopen jaar eenentwintig is geworden ook afgelost. Als Pieter haar de autosleutels geeft, 

stuift ze zonder wat te zeggen met haar zoon weg. Wij vervolgen eveneens zonder woorden onze 

weg naar binnen. Die zijn niet nodig om te laten merken hoe we erover denken.  
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Hoofdstuk 5  

 

Oma ligt op de derde etage, in een kamer die ze deelt met drie anderen. De bekende, steriele 

ziekenhuislucht geeft me de kriebels. We staan met zijn allen rond oma’s bed. Mijn zusje en ik aan de 

ene kant en Pieter en oom Henk aan de andere kant. Naast elkaar staan, zou te raar zijn. In 

tegenstelling tot wat we verwachtten, ligt mijn oma er stralend bij in haar roze pyjamaatje. De 

glimlach die van oor tot oor op haar gezicht staat, sinds het moment dat ze ons gezamenlijk binnen 

zag lopen, is niet van haar gezicht geweken.  

‘De dokter zegt dat ik er goed vanaf gekomen ben. Ze geloofden niet dat ik nog gereden heb.’  

Ze begint hardop te lachen.  

‘De dokter vroeg of ik mijn benen nog omhoog kon bewegen, dus ik zei “ja hoor” en legde ze zo in 

mijn nek.’  

Ze doet een poging het voor ons te demonstreren en we lachen met haar mee. Voor de andere 

mensen in de ruimte lijkt er waarschijnlijk niets vreemds aan dit gezelschap. Ze zien enkel de zoons 

en kleindochters op ziekenbezoek. Alsof er niets aan de hand is, praten we nog wat over koetjes en 

kalfjes. Onze stemmen resoneren in de kleine ruimte. Af en toe kijk ik stiekem naar Pieter. Ik geloof 

nog steeds niet zo goed dat hij hier echt staat. Op zijn beurt zie ik hem af en toe naar Chloë gluren. Ik 

heb het idee dat hij haar interessanter vindt. Dat komt misschien omdat zij van ons tweeën de 

grootste verandering heeft doorgemaakt. Vroeger was ze een mollig meisje met kort haar en stoere 

kleren. Nu is ze een slanke vrouw met lang, glanzend bruin haar en een bontjas die haar een diva-

uitstraling geeft. Ik probeer me voor te stellen wat hij denkt. Zou hij trots zijn? Maar hoe kan je trots 

zijn op een dochter die je in de steek gelaten hebt? Dat lijkt tegenstrijdig. En wat denkt hij van mij?  

 

Terwijl Chloë uitbundig praat, blijf ik stil en observeer ik hoe iedereen op elkaar reageert. Ik kan niet 

negeren dat Pieter een trotse uitstraling heeft als hij naar Chloë kijkt en het irriteert me steeds meer, 

omdat ik het niet begrijp. Ik ben het stadium van kwaad zijn op hem allang voorbij, maar het 

stekende gevoel borrelt door dit aanblik weer een beetje op. Waarom heeft hij ooit gekozen voor 

zo’n heks van een vrouw? Nadat ze ons het huis uitgejaagd had, is haar eigen zoon niet veel later 

door jeugdzorg uit huis geplaatst. Dat hoorde ik van mijn oma, met wie ik het contact wel heb weten 

te onderhouden. Het was voor mij het bewijs dat het niet aan ons lag. Niet dat daar echt twijfel over 

moest zijn, maar ik was nog jong en naïef toen het allemaal gebeurde. Ik dacht dat hij me wel weer 

op zou zoeken als ik mijn best bleef doen op school en een goede dochter was voor mijn moeder. Dat 

hij dan geen reden zou hebben om me niet als dochter te accepteren en voor me te vechten. De 

uithuisplaatsing van Dimitri was voor mij het bewijs dat ze niet in staat waren voor hun kinderen te 

zorgen. Mijn oma heeft me een aantal maanden geleden verteld dat Dimitri van zijn eigen vader 

weggelopen was en nu weer bij Pieter en Chen ingetrokken is. Hij mocht er weer in, hij wel. De 

beelden van mijn zeventienjarige ik die op mijn netvlies gebrand staan, schieten weer voorbij.  
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Hoofdstuk 6 

 

Het was zomer en mijn moeder had Pieter gebeld over de ellende bij ons thuis. Over de kwade 

handen van mijn stiefvader en de flat vier hoog achter waar we noodgedwongen terecht waren 

gekomen. We liepen bij de voedselbank en mijn moeder vertelde dat ze niet meer rond kon komen, 

maar Pieter deed niets. Chloë en ik besloten het heft in eigen handen te nemen en hem een 

verrassingsbezoek te brengen. Langs het tuinpad zagen we de vertrouwde hoge bomen staan en de 

niet zo standvastige vinger van mijn zusje drukte de bel van de voordeur in. Een schaduw vormde 

zich achter de dikke glazen van de bruine deur. Het raam vanaf de eerste verdieping boven ons 

maakte een piepend geluid en toen we omhoog keken, zagen we het bekende, zwarte suikerspinhaar 

en de geniepige oogjes van Chen, die ons veroordelend bekeken. De voordeur ging open en daar 

stond hij dan na vijf jaar weer.  

‘Wat doen jullie nou hier!?’ zei Pieter met een lach. Ik besefte dat ik de gewoonte om nare emoties 

weg te lachen van hem had overgenomen. 

‘We komen hier wonen,’ zei ik nonchalant. Hij lachte opnieuw, maar dit keer minder overtuigend.  

‘Mogen we naar binnen?’  

Ik keek hem met grote ogen recht aan om te verbergen hoe erg het me van mijn stuk bracht hem te 

zien.  

‘Ik ga het even met Chen overleggen,’ zei hij en hij liep naar boven.  

De brok in mijn keel vocht om aandacht en ik verbeet mijn tranen. Chloë keek naar de grond. Uit het 

openstaande raampje boven ons hoorden we niet veel later een felle discussie losbarsten. Van Chens 

kant dan, zoals we gewend waren. Ze walste zo over hem heen. Met haar schelle, hoge stem die 

maar door tetterde, won ze de strijd met slechts enkele zuchtgeluiden en gemompel van Pieters 

kant. Slappe zak. Toen Pieter met een verslagen gezicht weer in de deuropening verscheen, stapte hij 

het tuinpad op en trok de voordeur met een doffe dreun achter zich dicht.  

‘Ik breng jullie naar huis.’  

Mijn hart deed fysiek pijn, maar ik liet natuurlijk niks merken. Vanaf dat moment noemde ik hem 

geen papa meer, maar Pieter. Die benaming verdiende hij niet meer. 
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Hoofdstuk 7 

 

Alle emoties komen weer naar boven en ik wend mijn blik naar mijn oma. Het wordt me een beetje 

te veel.  

‘Chloë en ik gaan even koffie halen, als je het goed vindt.’  

Mijn zusje pakt meteen haar tas van de grond.  

‘We zijn zo terug!’ roept ze, terwijl we eensgezind de deur uitstappen richting de kantine.  

Ik kijk haar aan en draai even met mijn ogen. 

‘Ik weet het,’ zegt ze en we benen stevig door. 

Bij de kantine bestellen we allebei een dubbele espresso en we gaan even zitten aan een van de 

houten tafeltjes. We praten vooral over oma, dat we blij zijn dat ze er zo goed vanaf gekomen is. 

Over Pieter praten we weinig, voor het geval hij ook ineens in de kantine verschijnt. Nadat Chloë een 

goede imitatie doet van Chens ‘Gimme the carkeys’ schieten we allebei in de lach. Humor heeft ons 

altijd overal doorheen geholpen. Ik kijk naar de rij knuffeldieren die bij de giftshop zijn uitgestald. 

Toen opa ziek was, kochten we er eentje voor hem en nu willen we dat ook voor oma doen. Chloë en 

ik zijn al van kinds af aan enorm fan van knuffeldieren, dus er een geven vinden we ook nog steeds 

erg leuk. We bekijken de knuffels een voor een en kiezen voor mijn oma een lapjeskat uit. Ook voor 

oom Henk besluiten we er eentje te kopen, een zwarte kat met grote, groene glitteroogjes. Hij is 

onlangs jarig geweest en het zal hem ook wat opvrolijken.  

 

Oma is blij met de lapjeskat. Ze miauwt er wat mee en zet hem naast zich neer tussen de witte 

lakens. Ook oom Henk kijkt breed lachend naar het zwarte knuffelkatje en plukt er wat aan. Hij zit in 

een stoel naast mijn oma’s ziekenhuisbed in de hoek aan het raam. Pieter staat er nog steeds naast 

en Chloë en ik zitten aan de andere kant. Zij op een vouwstoel en ikzelf op een rollator, omdat er 

geen stoel meer over is. Chloë plaagt me er als vanzelfsprekend mee. Oma kijkt even peinzend uit het 

raam.  

‘Laat die Chen maar lekker boos in de auto zitten, die hoef ik er toch niet bij,’ grapt ze naar ons. Mijn 

oma ziet haar kans schoon en kijkt Pieter aan. 

‘Leuk hè, om die meiden van je weer eens te zien?’  

Haar ogen glinsteren, maar ik zie ook veel verdriet. Ze wil niets liever dan dat we weer met elkaar 

omgaan. Ze ziet ons maar weinig en vindt Chen maar niks. Chen heeft smetvrees en steekt het niet 

onder stoelen of banken dat ze mijn opa en oma’s huis maar smerig vindt. Ze vraagt Pieter 

bijvoorbeeld om de wc schoon te maken, voor ze erop plaatsneemt. Ook lust ze bijna niks en slaat ze 

alle hapjes af die mijn opa en oma haar aanbieden. Dat kunnen ze niet waarderen. Ze heeft vreemde 

gewoontes en vroeg mijn oma eens om lange, witte kaarsen voor het uitoefenen van voodoo. Als ze 

hen bezoekt, zit ze meestal stil in een hoekje, behalve die ene keer dat ze een grote prijs hadden 

gewonnen bij de postcodeloterij. Toen gingen haar ogen glimmen en sprak ze enthousiast. Pieter 

heeft een erg groot bord voor zijn kop, of hij wil het gewoon niet zien. Mijn oma kijkt eerst naar 

Chloë en dan naar mij. 

‘Alle kinders weer aan mijn bed. Voor jullie ook weer eens leuk om jullie vader te zien, toch?’ 

Ik glimlach kort en kuch even. 

Pieter heeft een brede grijns op zijn gezicht, maar wipt ongemakkelijk van het ene op het andere 

been. 

‘Ja, misschien maar weer eens contact leggen dan,’ zegt hij droog. 

Chloë en ik mompelen een binnensmondse ‘ja’ en lachen een beetje. Mijn oma glimlacht breed. Ik 

ben boos op hem. Ik weet dat hij het niet meent, waarom moet hij dat nou zeggen? Is dat een 

mannending? Het is een beetje hetzelfde als na een verschrikkelijke date zeggen dat je nog wel even 

zal bellen. Iemand blij maken met een dooie mus heet dat en dat doe je niet in dit soort gevoelige 
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situaties. Dat hij die woorden toch uitspreekt, plant ideeën in mijn hoofd. Het wakkert een klein 

vlammetje van hoop aan in mijn binnenste, dat ik na het uitstorten van veel tranen eindelijk had 

weten te doven. Ik wil het niet, ik wil niet weer een keer extra mijn mail controleren en de spam box 

openen om te kijken of hij me toch niet toevallig iets gestuurd heeft. Ik heb al die jaren onterecht 

nog voor hem opengestaan, maar nu is het te laat. Of toch niet? Verdomme, daar ga ik al. Ik wil rust 

in mijn hoofd. Ik wil zekerheid dat hij me opgegeven heeft en dat we nooit meer een normale vader-

dochterrelatie kunnen hebben. Die pijn is beter te verdragen. Pieter pakt zijn jas van de grond. 

‘Ik moet gaan.’ 

Hij geeft mijn oma een kus en als hij Chloë en mij passeert, lijkt het even alsof hij ons een knuffel wil 

geven. Chloë’s lichaamstaal zegt echter genoeg en met een simpele ‘dag’ loopt hij vlug de kamer uit. 

Ik kijk hem na en zie hoe hij me weer letterlijk en figuurlijk de rug toekeert. Hij lijkt eerst toch te 

twijfelen als hij even zijn vaart mindert, maar verdwijnt dan achter een witte muur voorgoed uit mijn 

leven. 

 

 

 

 

 


